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De mens is een drieledig wezen dat uit geest, ziel en lichaam bestaat (1 Thessalonicenzen 5:23-24).
Hij is zich niet enkel van de zichtbare wereld bewust, maar ook van de onzichtbare, geestelijke wereld waarvan grote invloeden uitgaan naar de hele mensheid - ten goede én ten kwade. Ter wille van
de stabiliteit van zijn dagelijks leven probeert de mens zich zo goed als mogelijk aan te passen aan
wat hij als het positieve deel beschouwt van de bovennatuurlijke wereld en zijn leven daarin te verankeren. Slechts een hogere geestelijke macht kan hem tegen kwaadwillige invloeden beschermen.
Vanuit bijbels oogpunt is de hele mensheid wegens de zondeval geestelijk door de duivel verblind
en beïnvloed, door allerlei misleidende werkingen. Er wordt in de Schrift een ondubbelzinnige oplossing aangeboden, maar deze oplossing wordt niet door alle christenen van harte nagestreefd. Het
gevolg is dat de geestelijke problemen van de mensheid ernstiger zijn dan hun andere problemen,
want vele van deze laatste zijn het gevolg van geestelijke verduistering
Toegewijde christenen echter leven in het licht van Gods tegenwoordigheid, maar de meerderheid
zit wegens onkunde vast in een grijs gebied van gemengde overtuigingen. In de niet-christelijke
wereld heerst er een alomtegenwoordige misleiding, en zo komt het dat een groot aantal afgoderijen
en valse geestelijke leraars wordt nagevolgd. Daarnaast is er een toenemend aantal gnostici die het
bestaan van de geestenwereld ontkennen. Als gevolg van deze uiteenlopende beschouwingen en
ervaringen bepalen mensen voor zichzelf bepaalde contexten waarbinnen zij leven, met aanzienlijke
variaties in de specifieke overtuigingen die door elkeen gehuldigd worden.
Er zijn niettemin drie algemene contexten, of leefwerelden, waarin mensen zich bevinden. De eerste
is de bijbelse context van het christelijke geloof; de tweede is deze van het seculiere humanisme
waarin de mens verheerlijkt en God en Satan ontkend worden; en ten derde is er de context van de
niet-christelijke geloven die hun oorsprong in de duistere wereld van de mystiek hebben.

De christelijke context
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God heeft de mens naar Zijn eigen beeld geschapen, en hen ook een vrije wil gegeven die hen in
staat stelt om God vrijwillig lief te hebben en te gehoorzamen of - indien zij anderszins beïnvloed
worden - om ongehoorzaam jegens Hem te zijn, Hem te minachten en zelfs te verwerpen. Als gevolg van de succesrijke misleiding door de duivel van de eerste ouders van de mensheid, is er morele verdorvenheid en geestelijke verduistering ingetreden, en dit is de gevallen menselijke natuur
deelachtig geworden die door allen wordt overgeërfd (Romeinen 5:12).
Het is uit deze toestand dat de Heer ons gered heeft: “Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u
die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de
lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:1-2).
Maar zelfs zij die zich bekeerd hebben en overgegaan zijn uit Satans duisternis naar het wonderbaarlijke licht van God (1 Petrus 2:9), moeten nog steeds strijd voeren tegen hun oude, zondige natuur met zijn begeerten (Galaten 5:17; Efeziërs 4:22-24), en doelgericht weerstand bieden tegen
Satans aanvallen en verzoekingen. Het is van het uiterste belang de volledige wapenuitrusting van
God aan te trekken, om staande te kunnen blijven tegen de listen van de duivel (Efeziërs 6:11).
Een christen heeft een hoogst gepolariseerde ervaring van de werkelijkheid waarin hij leeft, en dit
verklaart zijn antithetische levens- en wereldbeschouwing waaruit de twee tegenovergestelde polen
van goed en kwaad duidelijk behoren te blijken. In de christelijke levensbeschouwing worden deze
twee concepten verpersoonlijkt en in verband gebracht met God en Satan, die allebei het vermogen
hebben om mensen hun levens te beïnvloeden. Onze fundamentele geestelijke ingesteldheid wordt
gedemonstreerd door de wijze waarop wij ons leven leiden, want dit toont de mate waarin wij op
deze twee tegenovergestelde invloeden reageren.
Een wedergeboren kind van de Heer bevindt zich in een geestelijk en seculier (werelds) milieu. Hij
is geestelijk levend gemaakt en de Heer is door de Heilige Geest in zijn hart tegenwoordig (Johannes 14:23). Hij leeft door het geloof en beijvert zich in de dienst voor het hemelse koninkrijk. Omdat zijn nieuwe leven onverzoenlijk is met de beginselen van de verdorven wereld waarin hij woont,
moet hij zijn oude natuur afleggen en zich volkomen identificeren met het kruis van Christus, waaraan hij voor de wereld gekruisigd is en de wereld voor hem (Lukas 9:23; Galaten 6:14).
Een christen moet actief strijd voeren tegen demonische invloeden die met grote list uit een mystieke bovennatuurlijke sfeer op hem gericht zijn (Efeziërs 6:12). Hij moet zich voortdurend weren
opdat de zonde geen vaste greep op hem krijgt, en daartoe staan er geestelijke wapens tot zijn beschikking: “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van
onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken” (2
Korinthiërs 10:3-4).
Het is voor elke gelovige van het grootste belang voorrang te verlenen aan de geestelijke dimensie
van zijn leven, en zich ervan te verzekeren dat hij een sterke band met de Heer handhaaft. Hij is een
vreemdeling en een bijwoner die in deze verdorven wereld is maar niet van de wereld is. Afhankelijk van hun mate van toewijding en vastberadenheid verschilt de kwaliteit van hun levens aanzienlijk. Sommigen maken compromissen en veroorloven zichzelf veel vleselijke vrijheden, terwijl anderen naar hogere geestelijke standaarden van heiligheid streven.
Een christen kan zijn geestelijke dimensie inperken door zijn verhouding met de Heer te verwaarlozen, de strijd tegen de wereld, de zonde en de oude natuur te onderschatten en dan mettertijd al de
negatieve symptomen van geestelijke onvolwassenheid of verval te ontwikkelen (1 Korinthiërs 3:13). Dit zal hem onbruikbaar maken voor geestelijk werk en ertoe leiden dat zijn perspectief vertroebelt en zijn oordeelsvermogen afgestompt geraakt. Geestelijke dwaasheid en zonde zijn het gevolg
daarvan, en dit leidt naar een schaakmatpositie van geestelijke onvruchtbaarheid (Galaten 5:17).
Wij worden echter uitgedaagd om situaties van die aard te vermijden, rein en heilig voor de Heer te
leven en vruchten te dragen die bij de bekering passen. Onze levens zullen op een dag gewogen
worden om vast te stellen hoevelen van ons eeuwigheidswaarde bezitten (1 Korinthiërs 3:8-15).
Slechts dat zal beloond worden. Wij moeten onze geestelijke prioriteiten zó bepalen dat wij kunnen
volhouden te streven naar de hoge roeping van God in Christus Jezus (Filippenzen 3:14). Geeft u
2

genoeg aandacht aan de onzichtbare dingen van Gods koninkrijk welke eeuwigheidswaarde hebben? (2 Korinthiërs 4:18).

De seculiere, humanistische context

De tweede brede context is die van het seculiere humanisme. Voor hem moeten alle zaken, ook
godsdienst - indien hij het nut daarvan in het alledaagse leven zou erkennen - mensgecentreerd zijn
en in dienst staan van de onafhankelijkheid en verheffing van de mens. God speelt geen rol in zijn
leven, en verschillende zonden worden slechts als vormen van afwijkend gedrag beschouwd.
In zijn uiterste vorm ontkent seculier humanisme het bestaan van God, alsook het bestaan van een
duivel en een hel. De mens wordt zijn eigen God en heerser over zichzelf. Uit bijbels oogpunt is
zo’n persoon zonder God en zonder hoop in de wereld (Efeziërs 2:12). Als een existentialist die de
bovennatuurlijke dimensie ontkent, leeft hij slechts voor de dingen van deze wereld. De context van
zijn bestaan wordt overheerst door de dingen die op het ogenblik voor hemzelf het belangrijkste
zijn. Dit kan sociaal, economisch, politiek of moreel van aard zijn.
Niettegenstaande hun agnosticisme bevorderen humanisten dikwijls hun doelstellingen middels
kerken, mits deze kerken een sociale bevrijdingstheologie verkondigen die op fysische behoeften
gebaseerd is en er geen overmatige klemtoon gelegd wordt op bovennatuurlijke dingen. Zaken zoals
wedergeboorte, heiliging, gebed en ’s mensen verhouding met de Heer moeten volgens hen niet
beklemtoond of afgedwongen worden. De kerk moet slechts een moreel kamp zijn voor mensenrechten en moet zich bij uitstek inzetten voor de onderdukten en armen. Wat eerst moet aangesproken worden is sociale ongerechtigheid (wanverhouding tussen mensen) en niet de zonde (wanverhouding tussen mens en God). De theologen in zulke kerken werken mee in deze benadering en
schakelen ook snel oecumenische lichamen in die zichtbare eenheid ten koste van dogmatische zuiverheid nastreven. Lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken (WRK) en zijn geraffineerde lichamen, alsook banden met het Vaticaan, Oosterse en heidense godsdiensten maken allemaal deel
uit van het oecumenische proces.
De geestelijke oppervlakkigheid en het compromis van betrokken predikanten en theologen is opvallend. Meer en meer geloven zij niet meer in de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God, de
Messiaanse profetieën in het Oude Testament, de maagdelijke geboorte en Godheid van de Heer
Jezus, en de vereiste van wedergeboorte om in Gods koninkrijk te komen. Godsdienst wordt tot
seculiere en moreel-ethische kwesties gereduceerd en de Bijbel als een vertelselboek beschouwd
waarin naar bewering mythologische verhalen opgetekend zijn. Uiteindelijk wordt het menselijk
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verstand gezien als de mens zijn belangrijkste vermogen of hulpmiddel waarmee hij zijn heil moet
uitwerken. Dit is de essentie van de humanistische verlossingsleer.
De duivel is hoogst ingenomen met de ideologie van het seculiere humanisme. Hij geeft er niet om
wanneer mensen zijn bestaan ontkennen, zolang zij maar God verloochenen. Effectief beheert hij
dan de gevallen menselijke natuur, bedient hem met allerlei seculiere ideeën en wakkert ook zijn
vleselijke begeerten aan tot immoraliteit. Zondige begerigheid naar geld, hoogmoed, eigendunk,
drank, drugs en seksuele wellust worden onder weerloze secularisten gekweekt onder de filosofie
dat zij van onbeperkte vrijheden moeten genieten.
Een belangrijke ontwikkeling in het kamp van de seculiere humanisten vindt thans plaats in de richting van een kosmisch humanisme. Onder de banieren van de new age beweging, de humanistische
psychologie, nieuw zelfbeeld- en zelfrealisatieprogramma’s, mind over matter transcendente meditatie, alternatieve genezingspraktijken, positief denken, visualisering, buitenzintuiglijke waarneming, divinatie, en vele meer, worden er kosmische krachten ingespannen om de problemen van de
mens op te lossen en hem meer volkomen mens te maken. In werkelijkheid wordt hij een klein godje die zijn “volle potentieel” ontdekt heeft en daardoor niet meer door zijn beperkingen van het verleden gehinderd wordt.
Zodoende wordt de seculiere context in de mystieke context geïntegreerd, en is de misleide mensheid nu klaar om de kosmische Christus (de Antichrist) te accepteren en te volgen wanneer hij op
het toneel zal verschijnen om alle gelovigen te verenigen.
Het is onze opdracht de beweging van de duistere wereld van de mystiek en de opkomst van de
kosmische Christus te weerstaan, terwijl wij de zuivere bijbelse levens- en wereldbeschouwing met
overtuiging uitleven en zodoende onze rol vervullen om het zout van een verdorven aarde te zijn.
Mensen die hun toevlucht niet tot de Heer Jezus nemen, wandelen in duisternis en verkeren in groot
gevaar. Als zij volharden op hun verkeerde weg, zullen zij de kracht van de dwaling ondergaan om
de leugens van de Satan te geloven (2 Thessalonicenzen 2:8-12).

De mystieke context

De derde algemene context is deze van de valse godsdiensten die allen hun oorsprong hebben in de
occulte sfeer van de mystiek. Door deze bron bevordert Satan de belangen van zijn koninkrijk op
aarde, en bereid hij de mensheid doelgericht voor om hem en zijn valse eindtijdse Christus (de Antichrist) te ontvangen, aan te hangen en te aanbidden.
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In de niet-christelijke geloven zijn mensen van de ware God vervreemd omdat hun onvergeven
zonden zich vormen als een scheidsmuur tussen God en hen (Jesaja 59:2). Zij zijn geestelijk dood
en wenden zich tot valse godsdiensten in een poging om de geestelijke honger van hun zielen te
verzadigen. De ervaringen die zij hebben en de rituelen die zij beoefenen, hebben echter niets met
God van doen omdat ze uit de onbekende duistere wereld van de mystiek komen.
Satan en zijn rijk van demonen zijn in alle valse godsdiensten werkzaam, ongeacht de vorm van een
bepaald geloof of de namen van de afgoden en geesten die daarin aanbeden worden. Valse godsdiensten moeten dus niet als iets onwerkelijks gezien worden die slechts kunnen toegeschreven
worden aan menselijke verbeelding. Achter de afgoden die aanbeden en vereerd worden, zijn duivelse machten aan het werk. De uiterlijke symbolen zijn slechts maskers voor demonen, en daarom
mogen christenen zich daar helemaal niet mee inlaten. Paulus is erg duidelijk over dit gevaar:
“Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met
de demonen gemeenschap hebt” (1 Korinthiërs 10:19-20).
In de mystieke geloven is er geen duidelijk onderscheid tussen de natuurlijke en de bovennatuurlijke sferen. Alles vloeit in elkaar, en in de meeste rituelen en objecten zijn er verborgen mystieke
krachten aan het werk. Geestelijke invloeden en occulte krachten zijn een alledaags verschijnsel.
Alle ziekten, ongelukken en buitengewone dingen, alsook succesverhalen en natuurverschijnselen
zijn voor hen manifestaties van een spirituele krachtenwereld waarin de mens leeft. Zijn grootste
uitdaging is deze krachten en machten te manipuleren, tot zijn voordeel aan te wenden, en zichzelf
ook met behulp van beschermende amuletten en magische middelen tegen de schadelijke invloeden
van kwaadaardige magie of toverkracht te beschermen.
Culturen waarin een mystieke levens- of wereldbeschouwing gehuldigd wordt is fatalistisch en
stagnant. Het beginsel van natuurlijke oorzaak en gevolg wordt slechts in een erg beperkte zin erkend, omdat de meeste gebeurtenissen aan bovennatuurlijke oorzaken toegeschreven worden. Het
gevolg daarvan is dat er in gevallen van ziekte eerder aan divinatie (waarzeggerij) gedaan wordt
door een toverdokter en magische middelen gebruikt worden, als dat een wetenschappelijke diagnose wordt gedaan en moderne medicijnen gebruikt zullen worden. Zelfs wanneer laatstgenoemde
weg gevolgd wordt, wordt dit gewoonlijk slechts als aanvullend op traditionele methodes gedaan.
Het gebrek aan navorsingsingesteldheid en de systematische verzameling en verwerking van empirische kennis over een wijde reeks onderwerpen leidt ertoe dat kennis niet toeneemt, dat een zinvol
onderwijs- en opleidingsinfrastructuur ontbreekt, dat geen technologische vordering gemaakt wordt,
en dat de mens op nog meer mystieke krachten aangewezen raakt. Afrika bevindt zich sterk in de
greep van de overwegend mystieke context waarin de meesten van zijn inwoners al duizenden jaren
lang leven, en waardoor een volgehouden ontwikkeling tegengewerkt wordt.
De westerse wereld heeft ook zijn “donkere middeleeuwen” gehad toen bijgeloven en de onderwerping aan een mystieke wereld het initiatief voor navorsing en ontwikkeling grotelijks tegengewerkt
heeft. Plato’s zwak gedefinieerde en onbijbelse geloof in een bovennatuurlijke wereld heeft in Europa de deur wijd opengezet voor de mystiek, met alle negatieve gevolgen van dien.
Het was pas tijdens de Kerkhervorming, en vooral door de grote herlevingen van de 18de en 19de
eeuw, dat grote groepen mensen in Europa van hun mystieke bijgeloven verlost raakten. Zij zijn
geestelijk verlicht geraakt en hebben het bijbelse doel van hun mens-zijn juist begrepen. Zij werden
van Satans mystieke rijk bevrijd toen zij door Jezus Christus in de juiste verhouding kwamen met
de levende God. Vanuit dit perspectief zijn zij ook de aarde met haar natuurlijke wetmatigheden
beginnen te bestuderen en begrijpen. Dat heeft hen in staat gesteld om tegemoet te komen aan de
cultuuropdracht van Genesis 1:28 (de aarde onderwerpen en erover heersen).
De miljoenen mystiekgeoriënteerde mensen die op bovennatuurlijke tekenen en wonderen ingesteld
zijn, zullen de Antichrist spontaan aanvaarden en navolgen omdat zijn komst “overeenkomstig de
werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei
misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid
niet aangenomen hebben om zalig te worden” (2 Thess. 2:9-10). Bijna alle mensen op aarde zullen
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zich uiteindelijk tot hun eigen ondergang laten misleiden door de satanische drie-eenheid1 die van
demonische werkingen zal gebruik maken om hun slachtoffers te bedriegen (Openbaring hoofdstukken 12 en 13, en 16:13-14, 16).
Duidelijk moet gesteld worden dat de mystieke invloeden van Satan en zijn rijk niet slechts tot de
niet-christelijke godsdiensten beperkt zijn. De meerderheid van de christenen vandaag zijn christenen-in-naam en hun kerken en bewegingen zijn door de zielenvijand in precies dezelfde strik gevangen. Als gevolg van hun dwalingen en geestelijk bankroet hebben deze mensen geen onraad
gemerkt toen de duivel zoals een engel van het licht bij hen is binnengeslopen en daar zijn valse
leringen en valse profetieën heeft neergepoot (2 Kor. 11:13-15; Matt. 7:21-23). Op grond van hun
misleide toestand zijn zij door de beoefening van valse tekenen en wonderen ook wegbereiders voor
de komende Antichrist.
Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van alle valse godsdiensten (Openbaring 17:5) is in
de donkere mystieke wereld van Satan geworteld en is nu bezig om een oecumenische moederorganisatie te stichten om een geestelijk thuis te bieden aan alle afvalligen op aarde. Onder hen bevinden
zich ook vervallen, gedeformeerde “christelijke” kerken die meer dan bereid zijn de hand te reiken
van de niet-christelijke wereld omdat zij reeds lang van de ware Christus afvallig zijn geraakt.

De nieuwe wereldorde
Verklaring: Schets door Guillaume Theron in The Hour of
Darkness van Johan Malan
(1993). De Nederlandse weergaven van Engelse termen is de
volgende: Global Village (Wereldgemeenschap of Wereldstaat);
Age of Aquarius (Het Aquariustijdperk); One Leader (Één Leider); One Religion (Één Godsdienst); One Monetary System
(Één Geldstelsel); A World
Government (Een Wereldregering); Universal Brotherhood
(Internationale Broederschap);
Cosmic Consciousness (Kosmisch
Bewustzijn); Cashless Society
(Kontantloze Samenleving); United Nations (Verenigde Naties);
Masters of Wisdom (Meesters van
Wijsheid); Psychic Healing (Magische Genezing); New World Order (Nieuwe Wereldorde); Everything is One ... Holism (Alles is
Één ... Holisme); Everything is
God ... Pantheism (Alles is God ...
Pantheïsme); We are God - Selfdeification (Wij zijn God - Zelfvergoddelijking).

Veel mensen leven in de vaste overtuiging dat een nieuwe wereldorde van internationale eenheid en
harmonie tussen alle gelovigen en politieke ideologieën binnenkort een werkelijkheid zal worden.
Een voorafgaande vereiste hiervoor is dat de regeringen overal het idee en ook het gezag van een
wereldregering moeten aanvaarden. In aansluiting hierop moet er in de oecumenische beweging een
mystieke broederschap gecreëerd worden tussen alle gelovigen. Opdat dit laatste zou gebeuren,
1

Te weten 1. de draak, 2. het beest uit de zee (dictator herstelde Romeinse rijk), 3. het beest uit de aarde (valse profeet).
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moet het evangelische Christendom óf van zijn rigide bijbelse standpunten afzien en met de nietchristelijke godsdiensten samengaan, óf het risico lopen op vervolging. De mystieke levens- en wereldbeschouwing van de new age beweging, die bekend staat als kosmisch holisme, moet dus door
allen aanvaard worden als een basis voor samenwerking en eenwording. Het seculiere humanisme is
wegens de ontdekking van ‘s mensen inherente psychische (of kosmische) machten, door de “menselijk potentieel beweging”, reeds bezig om in de richting te bewegen van de mystiek en zich tot het
kosmische humanisme te hervormen.
Wanneer deze mystieke eenheidsbeweging stevig verankerd zal zijn en zij ook de misleide naamchristelijke kerken in een valse opwekking met mystieke krachten op sleeptouw genomen heeft, zal
de tijd voor de verschijning van de Antichrist rijp zijn. Hij zal de messias van de ganse wereld zijn,
en samen met hem zal Satan door alle onderdanen van zijn rijk aanbeden worden (Openbaring 13).
Het is van het uiterste belang dat wij kennis hebben van het alternatieve koninkrijk van Satan, omdat alle mensen in een strijd om leven en dood tegen dit boze koninkrijk verwikkeld zijn.
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